Informativo Salette
Santuário Nossa Senhora da Salette - São Paulo - www.portalsalette.com.br - Junho de 2014 - Ano XXVII - Nº 265

CELEBRAÇÃO CONJUNTA DO CRISMA
De forma inédita, as Paróquias Nossa Senhora
da Salette e de Sant’Ana se reuniram para
a celebração do Sacramento do Crisma. A
cerimônia foi realizada no dia 01 deste mês,
com a presidência de Dom Milton Kenan, Bispo
Auxiliar da Região Episcopal de Brasilândia.

N

DIA DAS MÃES

ossas mães, essas valorosas mães, foram
homenageadas nas missas dominicais do dia
dedicado especialmente a elas.

NOITE ITALIANA

Q

uem não veio, perdeu excelente oportunidade de
saborear um delicioso prato de macarrão, sempre
acompanhado de um bom vinho, da companhia amiga
dos paroquianos e de relembrarem as antigas e modernas
canções italianas, tão ao gosto do público paulistano.

FESTA JUNINA

D

evido à Copa do Mundo, a Festa Junina deste ano, foi
antecipada para os finais de semana de 31 de maio, 01,
07 e 08 de junho.
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Editorial
Nossa contribuição é efetiva ou afetiva?
“...Esse modo de falar é duro demais.”
(Jo 6, 60) São as palavras, ou nosso
coração que é duro demais? Que
resposta dar à pergunta: “Vocês
também querem ir embora?” (Jo 6,67).
Se aproxima o Pentecostes... E
nós, continuaremos fechados, com
medo? Vamos manter abertas as
portas dos nossos corações, para
ver os sinais como o ruído do vento,
que sopra impetuoso e as línguas de
fogo sobre nossas cabeças.
Vamos nos encher com o Espírito
Santo que é único, receber os Dons
que Ele nos traz, falar as línguas

que
forem
necessárias
para,
em
unidade,
nos
colocar
a serviço e
trabalhar com
alegria. Assim,
como ordenou
seu Filho, a
Mãe da Salette também nos diz: “...
Vamos, meus filhos, transmiti isso a
todo o meu povo.” Que a Paz esteja
com todos nós, juntos, misturados e
alegres!
José Carlos Ávila Aira
Coordenação do CPP

Palavra do Reitor
Caríssimos irmãos e irmãs!
Chegamos ao mês de junho, mês de
Antônio, de João, de Pedro... Mês das
tradições juninas que tanto alegram
nosso coração. Neste mês celebramos
a Festa de Pentecostes, que nos lembra
os 50 dias após a Páscoa, celebramos,
ainda, a Festa da Santíssima Trindade
e de Corpus Christi, a festa do Pão
descido do céu, o Corpo do Senhor,
força viva de esperança e paz para todos
nós.
Recentemente, bem no início do mês,
tivemos a alegria da celebração do
Crisma em nosso Santuário. Foi uma
Celebração emocionante, na qual
tivemos a participação de 115 Jovens
e Adultos das paróquias da Salette e
de Sant’Ana recebendo o Sacramento
da Confirmação. Foi um momento de
fé no qual tivemos a participação de
Dom Milton Kenan, Bispo Auxiliar
da Arquidiocese de São Paulo.
Parabéns aos Crismados! Parabéns aos
Catequistas!
Neste mês, o Brasil também vive
a expectativa da Copa do mundo e
enquanto a bola rola nos gramados

brasileiros,
a
Igreja
continua sua
caminhada
de fé no time
Vida Nova,
da esperança
e da paz...
Nessa copa,
os jogadores
somos
nós,
revestidos
com as armas da fé, da esperança e da
caridade... por isso, torcida, avante! Nós
somos de Cristo, Ele é nossa Vitória!
Enfim, obrigado a você que participou
da nossa Festa Junina. Neste ano ela foi
antecipada um pouco; aconteceu entre
os dias 31/05 e 1/06 e 07 e 08/06/2014.
Essa festa é promovida pelo Centro
Social Nossa Senhora da Salette e,
por meio dela, você ajuda a manter as
atividades sociais e a manutenção do
próprio Centro Social. Foram momentos
de alegria e festa, com o divertido
“Arraiá”, fogueira, milho cozido e as
quadrilhas. A você um Feliz mês de
junho, com muita alegria e esperança!
Pe. Marcos Queiroz, MS

Palavra do Pastor

A

Papa Francisco, o Bispo de Roma!

pós dois dias de conclave
e oração de toda a Igreja,
pedindo a luz do Espírito
Santo aos Cardeais eleitores para
que elegessem o Sucessor de
Pedro, tivemos a grande alegria de
acolher o Papa Francisco. Naquele
dia, o primeiro Papa das Américas,
da sacada da Basílica de São Pedro,
saudou afetuosamente a todos
e disse: “Vós sabeis que o dever
do Conclave era dar um Bispo a
Roma. Parece que os meus irmãos
Cardeais tenham ido buscá-lo
quase ao fim do mundo… Eis-me
aqui! Agradeço-vos o acolhimento:
a comunidade diocesana de Roma
tem o seu Bispo”.
O dever do conclave era eleger
o Papa ou o Bispo de Roma? São
Pedro foi o fundador da Igreja em
Roma e o primeiro a coordenar a
Igreja na cidade. Lá, junto com São
Paulo, confessou a fé no Senhor
Jesus e por amor ao Senhor e à
Igreja sofreu o martírio, sendo
crucificado de cabeça para baixo.
Além dessa função na cidade de
Roma, existem outros fatos que
demonstram a missão especial
que o Senhor Jesus lhe preparava,
desde quando o chamou: no ato
de sua vocação mudou-lhe o nome
Simão (Jo 1,42) para o de Pedro (Mc

3,16); em todas as listas
dos Apóstolos, Pedro é
nomeado primeiro (Mt
10,2; Lc 6,14); Cristo quis
que Pedro (com Tiago e
João) fosse testemunha
da ressurreição da filha
de Jairo (Mc 5,37), da
transfiguração (Mt 17,1ss),
da agonia (Mt 26, 37-46);
é Pedro quem paga pelo
Senhor Jesus o tributo
para o templo (Mt 17, 2326) (BARTMANN, 475).
Após
toda
essa
preparação,
Jesus
o
constituiu como fundamento e
responsável da Santa Igreja: “Tu és
Pedro e sobre esta pedra edificarei
a minha Igreja, e as portas do
inferno não poderão vencê-la”
(Mt 16,18). Assim, “a Igreja local
que São Pedro dirigia e o lugar
do seu martírio tornaram-se, após
a sua morte, o ponto orientador
da jovem Igreja, a medida da
fé correta, íntegra e genuína”
(YOUCAT, P. 88).
Até o momento presente, cada
Bispo de Roma, tal qual São Pedro,
tem sido o Pastor supremo da
Igreja, cuja cabeça é, na verdade,
Cristo (YOUCAT, 88), realizando
a vontade do próprio

Senhor Jesus quando disse a Pedro:
“Apascenta minhas ovelhas” (Jo
21,16).
O Papa Francisco, quando disse
eis-me aqui, tornou-se Bispo de
Roma, sucessor de Pedro e Vigário
do grande Pastor das ovelhas (Hb
13,20). Desejamos que, no seu
ministério, possa manifestar a
paternidade de Deus, a bondade,
a solicitude, a misericórdia, a
doçura e a confiança de Cristo, o
qual veio para dar a vida e para
fazer de todos os homens uma só
família, reconciliada no amor do
Pai (Cf. AS 1).
(*) – Reeditamos texto de autoria de Dom
Sergio de Deus, por ocasião da posse do papa
Francisco, publicada em abril de 2013.
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IV - A CAMINHO DOS 75 ANOS – COM SALETTE,
TESTEMUNHANDO JESUS CRISTO NA CIDADE (*)

T

er as edificações prontas não era suficiente. Construída as edificações
– igreja, casa paroquial, centro social, e,
mais recentemente, o centro de apoio,
com sua lanchonete e novos sanitários
– havia necessidade de construir, ou de
reconstruir a comunidade, agora, sob as
orientações do Concílio Vaticano II, o
grande Concílio.
Nossa Paróquia-Santuário foi uma das
primeiras paróquias, aqui na Arquidiocese de São Paulo, a se pautar pelas
orientações do Grande Concílio. Já em
1964, implantou a Liturgia, totalmente
renovada. Os Párocos que se sucederam, juntamente com os Vigários Paroquiais, com muita boa vontade e, algumas incompreensões, contaram com
o apoio de toda a comunidade nesses
novos desafios que surgiam.
Os dois grande Conselhos, o CPP – Conselho Paroquial de Pastorais e o CPA,
hoje rebatizado de CPAE – Conselho
Paroquial de Assuntos Administrativos
e Econômicos, eram e são muito empreendedores. Na área administrativa, o
CPAE serviu de apoio estratégico, tanto
no tocante às obras quanto na busca de
colaboradores e benfeitores, ainda hoje
presentes e atuantes na comunidade.
No plano Pastoral, iniciou-se a Catequese Familiar, tão cara e importante para
a comunidade. Atualmente, a maioria
dos agentes de pastorais, são egressos
desse processo moderno e eficaz de
evangelização, cujo proposta vai além
de evangelizar as crianças dentro da faixa etária preconizada pela nossa Igreja.
Em seu conteúdo, privilegia a evangelização conjunta das crianças com seus
pais, principalmente. Esse processo
requereu a preparação de catequistas
afins. Uma avalanche de documentos
sobre catequese foi publicada pela Igreja: Diretório Catequético Geral (1971),

Exortação Apostólica do Papa Paulo VI Evangelii Nuntiandi (1975) e
o Documento 26 da CNBB – Catequese Renovada (1983). Os novos
catequistas, chamados de Casais
Pilotos, dedicaram-se a fundo nessa
preparação evangelizadora.
Surgiram alguns movimentos: a Legião de Maria, fundada pelo Irmão
João Creff, MS; o Apostolado da
Oração, o Cursilho da Cristandade
e os Vicentinos. Aos poucos foram
surgindo as equipes de Liturgia, os
Grupos de Canto, e os Grupos de
Oração.
Atualmente, as pastorais e os grupos estão segmentados por eixo de
atuação: Serviço, Diálogo, Anúncio
e Testemunho. No Eixo do Serviço
temos, além do Centro Social, os
grupos de ajuda aos dependentes
químicos e seus familiares; e temos
as Pastorais Sociais: Criança, Pessoa
Idosa, Saúde e Terceira Idade. No
Eixo do Diálogo temos a Pastoral da
Comunicação e o Ecumenismo, além
de toda a infraestrutura necessária para
divulgação de eventos e atividades, em
todos os segmentos midiáticos: Jornal,
Mural, Site, Internet, Facebook, Podcast,
Memorial, e a Loja de Artigos Religiosos.

Cerimoniários, Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão, Cursilho,
Dízimo, Apostolado da Oração, Legião
de Maria, Lectio Divina, Esperança e os
Leigos Saletinos.

No Eixo do Anúncio encontramos as
pastorais cuja missão primeira é a evangelização: Pré-Catequese; Catequese de
Crianças, de Jovens e de Adultos; Batismo; Familiar; Curso de Noivos; Jovens
Casados; Jovens e o Grupo de Escoteiros, fazendo um bonito trabalho de perseverança.

Cerca de setecentos e cinquenta leigos
estão disponíveis para as funções pastorais e sociais, distribuídos pelas diversas pastorais, grupos e movimentos. À
frente desse batalhão, temos a Comunidade Religiosa, representada pelo nosso
Pároco, Padre Marcos Queiroz, pelos
Vigários Paroquiais Alfredo Granzotto,
Bolívar Hauck, Guttemberg de Souza
e Nilto Gasparetto e pelos Irmãos José
Benedito Antunes e Flavio Jardim Silva,
todos Missionário Saletinos.

No Eixo do Testemunho vamos encontrar as Equipes de Liturgia de Missa e
de Celebrações Especiais, Grupos de
Canto, Grupos de Oração, Coroinhas,

Redação
(*) Texto elaborado a partir do livro Crônicas de
Uma Missão – 100 Anos de Presença Saletina
no Brasil, de autoria do padre Ático Fassini, ms

Que tal seu anuncio aqui?
Ligue: 2281-9499!

4

D

ANIVERSÁRIO DO PADRE MARCOS

ia 15 de maio passado foi o aniversário
do Padre Marcos Queiroz, nosso Pároco e
Reitor. Após presidir a celebração da missa
das 19h30, reuniu um grupo de amigos e lideranças
no Salão Paroquial, quando pôde comemorar
seu aniversário natalício, juntamente com outros
paroquianos que também aniversariaram nesse
dia. Depois do tradicional “Parabéns a Você”, os
presentes puderam degustar um pedaço daquele
delicioso bolo de aniversário.

CRISMA

FESTA JUNINA

D

N

este ano, em função da
Copa do Mundo, a Festa
Junina do Centro de Assistência Social Nossa Senhora da
Salette, foi antecipada em alguns dias. Começou no dia 31,
encerrando o mês de maio, e
se estendeu para os dias 01, 7
e 8 deste mês.
As tradicionais barracas típicas dos festejos juninos estavam montadas no pátio dos
fundos. Tinha milho verde,
pinhão, pastel, pizza, doces,
vinho quente, quentão... e a
alegria da comunidade, que,
mesmo com frio das tardes e
noites desses dias, não arredou

os pés.
Acompanhando o ritmo, lá
estavam diversos grupos para
a dança da quadrilha, devidamente caracterizados e animados. No Salão de Festas,
ocorria o Bingo. Aqueles paroquianos e paroquianas que
sempre trocam seus momentos por uma estada jogando,
esperando a próxima “bola da
sorte” mostrar o número faltante em sua cartela e poder
gritar: “Bingo! ” E não importa a prenda, na verdade, o que
menos importa é a prenda em
si, mas a satisfação de ganhar
alguma coisa.

e forma conjunta, os crismandos aqui do Santuário
Salette e da Paróquia
de Sant’Ana – ao
todo, cerca de 120
crismandos, das duas
paróquias – receberam o Sacramento do
Crisma, pelas mãos
de Dom Milton Kenan, Bispo Auxiliar
da Região Brasilândia, da Arquidiocese de São Paulo. Dom Sérgio de
Deus, Bispo da Região Episcopal
Sant’Ana, que deveria presidir a
celebração, e que em função de
compromisso inadiável, solicitou
a colaboração de Dom Milton Kenan. Este, com muita satisfação,
aceitou o convite para presidir a
cerimônia, que aconteceu no dia
01 deste mês, aqui no Santuário
Salette, com início às 15h.
A celebração foi concelebrada
pelos Padres João Luís e Antonio,
da paróquia Sant’Ana, e pelos
Padres Marcos e Guttemberg,
aqui do Santuário. Os crismandos
iniciaram a procissão de entrada
por volta das 14h40. Quem visse
esses crismandos, que fizeram
uma excelente preparação para o
Sacramento, poderia afirmar, sem

dúvida, a alegria e a dignidade
estampada em seus rostos; rostos
de fieis convictos. Certamente, lá
no mais dos céus, Nossa Senhora
da Salette, por um breve momento,
endireitou seu tronco, passou
o dorso de suas mãos sobre os
olhos que teimavam em derramar
lágrimas doloridas, e sorriu... um
sorriso de mãe, acompanhada
por um outro grande sorriso, esse
sorriso de avó, da avó Sant’Ana,
concordando plenamente com a
reação da filha querida.
Aos crismandos, além dos
cumprimentos pelo “sim” ao
Sacramento, as duas paróquias se
colocam a seu dispor, esperando
contar com suas presenças efetivas
em suas comunidades. O “sim” se
completa no comprometimento,
na adesão ao Projeto de Deus.
Parabéns a todos os crismandos.

FAST WAY
INGLÊS RÁPIDO,
FÁCIL E OBJETIVO
CONVERSAÇÃO - MÉTODO PRÓPRIO

FONES: 2935.4225 / 2972.4225

2206-4435

Rua George Oetterer, 51 - Jd. S. Paulo
(Próximo ao metrô Jd. São Paulo)

5

Comunidade em Revista
DIA 4 – ROMARIA À APARECIDA

A

Romaria ao Santuário Nacional de Nossa Senhora
Aparecida, em Aparecida, interior de São Paulo, promovida pela Arquidiocese de São
Paulo concentrou milhares
de fieis, oriundos das diversas paróquias e comunidades
da Arquidiocese. Dom Odilo
Scherer, Cardeal Arcebispo
de São Paulo presidiu a celebração que teve início às 10h,
com o tema: “Com a Mãe Aparecida, Mestra da Vida Cristã”.
Em sua homilia, Dom Odilo
refletiu o trecho do Evangelho
segundo Lucas 24, 13-35, que

nos fala sobre os discípulos
de Emaús, que tinham, assim
como nós, dificuldades de viver a verdadeira fé. Nosso Santuário esteve presente à Romaria, com um grupo de romeiros
– 42 romeiros - liderados pelo
Padre Guttemberg de Souza,
nosso Vigário Paroquial, e pelo
José Robustino, da Pastoral do
Batismo. Logo após o almoço e
a visita pelas dependências do
Santuário, o grupo de romeiros retornou a S. Paulo, chegando ao redor das 17h aqui
no Santuário.

DIA 11 – DIA DAS MÃES

A

s mães, nossas mestras e
condutoras, foram homenageadas durante as missas
dominicais. Cada equipe litúrgica preparou uma homenagem especial, dedicada àquelas que tanto fizeram ou fazem
por nós, independentemente
de nossas idades. Há sempre

6

um carinho extra, uma comidinha para lá de gostosa, um
conselho, uma ajuda financeira
na hora do aperto, um ombro
amigo e protetor... Parabéns às
mães, e também a Nossa Senhora da Salette, Mãe de Deus,
Mãe da Igreja e nossa Mãe.

DIAS 17 E 18
RETIRO DOS JOVENS CRISMANDOS

C

erca de trinta e três jovens,
que se prepararam para o
Sacramento do Crisma, participaram do Retiro Espiritual,
programado pela pastoral,
sob condução do Irmão Flavio
Jardim Silva, ms. Esse retiro
aconteceu, poucos dias antes
desses jovens receberem o Sacramento do Crisma, no Recanto São Paulo da Cruz, das
irmãs Passionistas, logo ali em
Mairiporã (SP). O tema do retiro foi: “Conectando-se com Deus
através da Oração”. Na reflexão,

os jovens puderam refletir e
constatar a importância e o
significado da oração pessoal.
Além dos crismandos, participaram do retiro a Pastoral do
Crisma de Jovens, com duas
coordenadoras Marili e Maria
de Lourdes e demais jovens
da Pastoral. Ao todo foram
quarenta e cinco pessoas que
participaram desse Retiro, que
teve, ao final, a missa presidida pelo Padre Guttemberg de
Souza, ms, com a presença dos
pais dos jovens.

DIA 18 – VISITA

P

adre Ildefonso Salvadego,
ms,
atualmente
Vice
Provincial dos Missionários
de Nossa Senhora da Salette,
aqui no Brasil, esteve visitando
nosso Santuário, oportunidade
em que presidiu a celebração
eucarística desse dia. No dia
seguinte, em face aos inúmeros
afazeres na Província, retornou
a Curitiba (PR), deixando, atrás
de si, uma esteira de saudade,
levando o carinho e respeito
de nossa Comunidade.

DIA 13 – VISITA DO PADRE LUIZ CARLOS

N

o dia de Nossa de Fátima,
e de seu aniversário natalício, Padre Luiz Carlos, ms,
visitou nossa Comunidade,
quando esteve em S. Paulo resolvendo situações e fazendo
compras para o Santuário Salette, de Caldas Novas, onde é
Vigário Paroquial. Nessa oportunidade, pôde rever os amigos e celebrar seu aniversário,
retornando, no dia seguinte à
sua casa religiosa.

CATEQUESE FAMILIAR – TRABALHO
SOBRE A CRIAÇÃO DO MUNDO

A

nualmente, durante o
primeiro semestre, a
Catequese Familiar realiza,
juntamente com as famílias dos catequisandos, um
trabalho sobre a criação do
mundo. Os grupos se reúnem,
preferencialmente,
em local propício a se falar
da natureza, e, produzem
um trabalho mostrando a
criação do mundo, e o efeito humano causado na criação. Muita reflexão, muita
ponderação e, afinal, um

trabalho manual, mostrando a criação de Deus em
seis dias. Esses trabalhos –
um de cada grupo – foram
apresentados pelas famílias
na missa do dia 01 deste
mês, às 09h, com os trabalhos ficando expostos durante a celebração. Esse trabalho tem continuidade no
segundo semestre, quando
novamente, os grupos se
reunirão e darão sequência
à reflexão.

CORPUS CHRISTI
ROMARIA A MARCELINO RAMOS

N

o dia 18 deste mês, quarta-feira, às 19h, o grupo
de Romeiros deixará nossa cidade e rumará para a cidade de
Marcelino Ramos (RS), ficando
alojado no Santuário Salette
dessa cidade. A Romaria de
Corpus Christi é uma atividade anual, preparada pelo Grupo de Leigos Saletinos, Dom
Pedro Sbalchiero Neto, aqui
do nosso Santuário. Há vinte e
um anos, de forma consecutiva, que essa Romaria é realizada, tornando-se aguardada
e participante das festividades
de Corpus Christi da cidade
gaúcha. Os romeiros participam da Procissão, das missas

FEIJOADA VOCACIONAL
Infelizmente,
devido
às obras de reforma do
Salão de Festas, no ano
passado não houve a
Feijoada Vocacional, que
retorna este ano, mais uma
vez, numa colaboração
tríplice: Santuário Salette,
Leigos Saletinos e Casa de

Formação. Acontecerá no
dia 27 de julho, domingo, a
partir das 13h. Os convites
estarão, em breve, à venda
na Loja La Salette. Caso
você queira, poderá levar
para sua casa, devidamente
embalada.

A

diárias, da oração do Terço,
além de fazerem uma parte turística, visitando os pontos de
referência da cidade, fazendo
um passeio de trem – a famosa
Maria Fumaça – e visitando o
balneário de águas termais. Na
volta, os romeiros passam pelo
Instituto Salette, sede da Província Imaculada Conceição
dos Missionários Saletinos do
Brasil, onde tomam um café da
manhã, celebram a missa dominical e, passam pelo Centro
Cívico, onde fica a imagem de
Nossa Senhora da Salette, dando-lhe um abraço coletivo.

CORPUS CHRISTI
CELEBRAÇÃO E PROCISSÃO

Procissão
começa
às 15h, no dia 19
de
junho,
saindo
da Capela Santa Cruz, em
direção ao Santuário Salette,
onde acontece a celebração
eucarística, presidida pelo
Padre Marcos Queiroz. O
Centro Social, como faz todos
os anos, promove a arrumação

do tapete de Corpus Christi,
elaborado com roupas e artigos
de cama-e-mesa, doados pelos
paroquianos. Na mesma data,
a Arquidiocese de São Paulo
fará uma procissão pelas ruas
do centro velho da Cidade, às
09h, começando e terminando
na Catedral da Sé, com a missa
às 16h.

VEM AÍ...
Agende-se:
16/6 – Noite de Formação – Catequese Familiar –
Teatro de Corpus Christi – 20h30;
25/6 – Noite de Louvor – Padre Serginho – 20h;
27/6 – Bingo da Salette (com pizzas,
refrigerantes e cervejas) – 20h.
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PÁGINA CULTURAL
Livro do Mês

Língua Portuguesa
A atendente, muito solícita, ainda
que tenha levantado, levemente,
a sobrancelha do olho direito, foi
buscar os óculos da mocinha bonita,
certamente, pensando que teria sido
mais acertado se a mocinha, além de
bonita, fosse mais correta com nossa
Língua, e tivesse pedido: “Vim buscar
meus óculos!”

A

mocinha bonita aproximouse do balcão da loja da Ótica
Voluntários, ali na Voluntários
da Pátria, e disse, de imediato à
atendente: “Vim buscar meu óculos!
” – e apresentou um comprovante.

Óculos é um substantivo que se usa
obrigatoriamente no plural, portanto,
você, caro leitor, pode ter um óculos,
dois óculos, três óculos... Mais óculos
seria exagero.

PENSAMENTOS

P

“A reflexão é a melhor ajuda para a
memória. ”

(Matthew Henry, inglês, pastor
presbiteriano, que viveu no século
XVII)
“Algumas pessoas entram e saem
de nossa vida silenciosamente;
outras ficam um pouco e deixam
marcas em nossos corações; daí
em diante, jamais seremos os mesmos. ”
(Anônimo, citado no livro Insight,
de Daniel de Carvalho Luz, bacharel em Filosofia)
“O propósito do aprendizado é
crescer, e nossas mentes, diferentes de nossos corpos, podem continuar crescendo enquanto continuamos a viver. ”
(Mortimer Jerome Adler, escritor e

filósofo estadunidense)
“Escutai, filhos, a instrução de um
pai, ficai atentos para conhecerdes
a inteligência: eu vos dou uma boa
doutrina, não abandoneis minha
instrução. Também eu fui filho do
meu pai, amado ternamente por
minha mãe. Ele me instruiu assim:
‘Conserva minhas palavras no teu
coração, guarda os meus preceitos, e viverás. ’”
(Provérbios 4, 1-4)

Um Cartão Postal
da Zona Norte
A única e Melhor de São Paulo
Serviço de Van - só para Zona Norte
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ara este mês, indicamos mais
um livro de autoria de José
Bortolini, editado pela Paulus:
“Conhecer e Rezar os Salmos”.
Um excelente livro, que comenta
os 150 Salmos, um a um, ajudando
o fiel a entender e a rezar as orações que Jesus fazia. As páginas finais do livro indicam os temas que
ajudam a rezar melhor os Salmos.
Por exemplo, se quero saber quais
os Salmos que são propícios a ação
de graças, lá temos a relação de todos os Salmos que tocam nesse assunto. Um livro para se ter sempre
à mão, excelente auxiliar de reflexão e tomada de decisão. À venda
na Loja La Salette.

Festas Móveis

Gizela

Dia 08

Dia 15

PENTECOSTES

SANTÍSSIMA TRINDADE

A

P

entecostes, do grego “Pentekosté”, é o
50º dia após a Páscoa.
A partir da Ascensão,
sem a presença física
do Mestre, tanto os
discípulos quanto a
comunidade aguardavam a vinda do Espírito Santo, conforme
Jesus prometera. A
Festa de Pentecostes
vem do Antigo Testamento. Era a celebração da
colheita, dia de alegria e ação
de graças (Êxodo 23,14). Nessa
festa o povo oferecia a Deus as
primícias que a terra tinha produzido. Mais tarde tornou-se,
também, a Festa da Renovação da Aliança no Sinai (Êxodo
19,1-16). No Novo Testamento,
o Pentecostes está relatado em
atos dos apóstolos: “Chegando o
dia de Pentecostes estavam todos
reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como
se soprasse um vento impetuoso, e

encheu toda a casa onde estavam
sentados. Apareceu-lhes então uma
espécie de línguas de fogo, que se
repartiram e repousaram sobre cada
um deles. Ficaram todos cheios do
Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o
Espírito Santo lhes concedia que
falassem.” (At 2, 1-4) A vinda do
Espírito Santo manifesta a riqueza da vida nova do Ressuscitado
no coração, na vida e na missão
dos discípulos. O Pentecostes é a
celebração da efusão do Espírito
Santo e marca o nascimento da
Igreja.

Festa da Santíssima Trindade foi instituída
no século VIII por
Estêvão, bispo de
Liège, reprovada
no século XII pelo
Papa Alexandre III
e reconhecida, definitivamente, pelo
Papa João XXII, no
século XIV. Até o
século XII o Pai era
representado por
uma mão que saía
das nuvens. Nos séculos XIII e
XIV começou a aparecer sua face
e depois o busto inteiro. A partir do século XIV, o Pai passou a
ser representado por um ancião
e usava vestes pontifícias. Até o
século XII o Filho era representado pela cruz ou pelo cordeiro, ou
por um jovem gracioso. A partir
do século XV, a Terceira Pessoa
da Santíssima Trindade era representada por um homem semelhante ao Pai e ao Filho, com
a pomba nas mãos ou sobre a
cabeça, para se distinguir das

outras pessoas.
Só depois do século XVI é que a
“pomba” voltou
a representar o
Espírito Santo. O
Mistério da Santíssima Trindade
é uma verdade
de fé e vida cristã, é o segredo
mais importante
que Jesus nos revelou: “O Pai está
inteiro no Filho e
no Espírito Santo. O Filho está inteiro no Pai e no Espírito Santo. O
Espírito Santo está inteiro no Pai e
no Filho”. É desta forma humana, imperfeita e limitada, que
professamos nossa fé no Deus
revelado por Jesus. Um mistério
de fé que supera todo o entendimento. É nosso dever amar,
louvar e agradecer, sempre, à
santíssima trindade: “ao Pai, que
criou todas as coisas. Ao Filho, que
se fez homem e morreu para nos redimir. Ao Espírito Santo Paráclito,
que nos santifica”.

Dia 08

A

freira Juliana de Mont Cornillon sempre teve grande
veneração pelo Santíssimo Sacramento, e era seu desejo que
existisse uma festa especial em
sua honra. Certa vez, teve uma
visão da Igreja com a aparência
de lua cheia com uma mancha
negra, que significava a ausência dessa solenidade, segundo
sua interpretação. Juliana manifestou suas ideias a Roberto de
Thorete, Bispo de Liège, ao Douto Dominico Hugh, ao Arquidiácono Jacques Pantaleón, ao
Bispo de Verdum, ao Patriarca
de Jerusalém e ao Papa Urbano
IV. Em 1246 o Bispo Roberto de
Thorete, convocou um sínodo e
ordenou que a celebração se rea-

lizasse no ano seguinte e o Papa
Urbano V decretou que fosse feito um ofício para
aquela ocasião. A
festa foi celebrada pela primeira
vez pelos Cânones de São Martin
em Liège, Bélgica.
O novo Bispo de
Liège, Henrique
de Guelders, estendeu a celebração ao mundo inteiro. Em 1264 o
Papa Urbano IV publicou a bula
“Transiturus”, e ordenou que a
solenidade de “Corpus Christi”
fosse celebrada na quinta-feira

seguinte ao Domingo da Santíssima Trindade e,
ao mesmo tempo,
outorgava
muitas indulgências a
todos os fiéis que
assistissem à Santa Missa e ao Ofício. O Ofício foi
composto por São
Tomás de Aquino. É um dos mais
belos do Breviário
Romano e foi admirado até por protestantes. O
Papa João XXII, sucessor de Clemente V, tornou indispensável o
seu cumprimento. O Concílio de
Trento declara que, muito pie-

dosa e religiosamente, foi introduzido na Igreja de Deus o costume de que todos os anos, em
determinado dia festivo, se celebre o “Excelso Sacramento” com
singular veneração e solenidade
e que seja levado em procissão,
pelas ruas e lugares públicos,
para que os cristãos lembrem
e testemunhem sua gratidão
ao Divino Benefício, por meio
do qual se tornam presentes de
novo: a vitória, o triunfo sobre a
morte e a ressurreição de Nosso
Senhor Jesus Cristo. Nos Estados
Unidos e em alguns países, a celebração acontece no Domingo
seguinte ao da Santíssima Trindade.

ANDORRA
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SACROSANCTUM CONCILIUM

DIZIMISTAS
ANIVERSARIANTES
EM JUNHO

D

e agosto a novembro próximos, a
Escola de Evangelização, do Centro de
Formação
Pastoral
Frei Galvão, da Cúria
Regional, promoverá
um curso sobre a Sancrosanctum Concilium,
com uma aula semanal,
com duração de duas
horas. As aulas serão
ministradas às terças
ou quintas-feiras, nos
horários das 14h30 às
16h30 e, à noite, das
20h às 22h. E ainda aos sábados, das
08h30 às 10h30. Informe-se e inscreva-

01

Fabio Henrique C. Ferraz
Maria Tereza M. Simoes
04

M

Luiz Antonio Matheus
Paulo Henrique Garcia Bissoli
Ignês Therezinha Ferini

05

Elza Mara Fernandes Amadio
Elaine Brugugnoli Nunes

se na Secretaria Paroquial, ou diretamente na Cúria Regional.

06

Deolinda M. Zeni

08

Maria Aparecida Nunes Losinfeldt

10

Antonio Joaquim Gonçalves

11

Rafael Rodrigues Ramos
Luciene Maria de Macêdo Silva
Bruno Coral Ricetti

12

Maria Gabriela de O. Alves
Akira Aoki

IMAGEM PEREGRINA DE NOSSA
SENHORA DE FÁTIMA
ais uma vez, a imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima visitou nosso Santuário. A visita
aconteceu no dia 26 passado, oportunidade em que foi celebrada a Missa
Solene, às 19h, com a presidência do
Padre Marcos Queiroz, Reitor e Pároco deste Santuário.

Antonio Casagrande

Antecedendo a celebração eucarística,
aconteceu a oração das Mil Ave-Marias, com boa presença de fieis, que se
revezaram a partir das 15h. Logo após
a missa solene, ocorreu o jantar com
algumas lideranças e os religiosos da
comunidade, no Salão de Festas.

13

Romildo Loureiro

14

Maria Alves Pereira

15

Wilza P. Dias Terrazas

16

Marta Garcia Leal Verne

17

Sérgio Motta Marques
Maria Vitoria B. Santos

19

Dalva Maria dos S. Gonçalves
Wilma Grecco
Aurivane Nobre Ventura Dilva

20

Jumar de Souza Rissi
Ir. Jose Benedito Antunes
Solange da Costa Pereira

22

Erivaldo Nunes de Andrade
Constantina da Silva Santos
Maria do Socorro dos S. de França
Fernando Pinho dos Santos

25

Jose Sinkevisque
Katia Cilene P. Simonelli

28

Maria Irece Souza Lima Goda
Marisa Messa Martins Bittar

30

William Magalhães Gavaldão

CAMA – MESA – BANHO
Tudo para o seu artesanato com os melhores preços.

R. Dr César, 324
(e mais 4 endereços.)
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Fone: 11 2952-9799
www.sacariaourobranco.com.br

REENCONTRO DA FÉ

E

m continuidade ao Ano da Fé, que
teve seu início em 2012, através do
Papa Emérito Bento XVI, e encerrado
em 2013, pelo Papa Francisco, nossa

A

noite de 24 de maio passado,
certamente, será comentada por
algum tempo aqui na nossa comunidade, incorporando-se à história
recente de nossa comunidade. Nessa
noite, aconteceu a Festa Italiana de 2014,
evento esse, já tradicional por aqui.
O sucesso da noite estava prenunciado
já nos convites para o jantar; convites
esses feitos com muita qualidade e bom
gosto. Passou pela organização e arrumação do Salão de Festas, com identificação das mesas para os participantes e
pela recepção à porta do Salão de Festas.
A animação esteve a cargo da Banda
Família Masan, de muito bom gosto
na seleção musical, agrando o público
participante, rememorando as canções
italianas, que tanto sucesso fizeram e
fazem ainda hoje, e recordando músicas
dos anos dourados, aqueles que começaram em 1958 e terminaram em 1972,
segundo os entendidos.

comunidade promoveu o Reencontro
da Fé, com os batizados, catequisados, crismados e casados durante os
anos de 2009 a 2013. O Reencontro
aconteceu durante a semana
de 19 a 25 de
maio passado,
utilizando as dependências do
Salão de Festas,
do Auditório I e
da sala Dom Pedro Sbalchiero
Neto.

Crianças, jovens e adultos, que receberam os Sacramentos do Batismo, da
Eucaristia, do Crisma e do Matrimônio, entre os anos de 2009 e 2013, puderam reencontrar-se, num clima de
amizade e alegria.
Além do Reencontro, os catequistas e
os demais agentes de pastorais, responsáveis pela evangelização, puderam relembrar o que foram os eventos
durante os anos de 2009 a 2013, desde o acompanhamento das fases de
evangelização, das celebrações e da
vivência da experiência de Deus durante a caminhada catequética.

FESTA ITALIANA
Falar da Festa Italiana, sem mencionar a
Equipe de Eventos,
seria, no mínimo, ignorar a dedicação
desse pessoal valoroso, comandado pela
Sra. Rita de Cássia
Lombardi, que reuniu um pessoal ativo
e prestativo, além de
ter agregado um grupo de jovens, também
ativos e prestativos, o
que garante a continuidade da Equipe no
futuro. Parabéns à Equipe, pela qualidade da comida e atendimento aos participantes.
Estiveram presentes nossos Padres,
Marcos, Bolívar, Nilto, Guttemberg,
além da presença amiga do Padre Edgard Silva Júnior, Vigário Paroquial da
Paróquia Nossa Senhora do Carmo, assistida pelos Missionários Saletinos do

Brasil, e de Dom Sérgio de Deus, Bispo
da Região Episcopal Sant’Ana. A Festa teve início após a oração inicial, em
Italiano, conduzida pelo Padre Bolívar,
sempre alegre e festivo.
Para quem não veio neste ano, fica, desde já, registrado o convite para a Festa
Italiana do próximo ano, quando, certamente, superará a deste ano.

Produtos naturais, integrais,
light, diet, ôrgânicos,
frutas secas, castanhas,
especiarias e azeites.

2574-9465

Av. Mercurio, 146 - Brás
Fones: 3229.7864 | 3227.4301
www.casadesaron.com.br
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Gotas da Espiritualidade Saletina

A PEDRA ANGULAR

C

ontinuamos a refletir sobre a Pedra
Angular. A pedra angular, particularmente a da base, mantém unidas
duas paredes, sendo escolhida com base
na sua dimensão. Os chefes de tribos ou
de povos são chamados de pedras angulares no Antigo Testamento (1Sm 14,
38). A pedra angular colocada por Iahweh em Sião (Is 28, 16) é interpretada
como o Messias. A pedra rejeitada pelos
construtores e, que depois, se transforma em pedra angular (Sl 118, 22) constitui, indubitavelmente, uma metáfora
que indica a libertação do salmista, e o
próprio Jesus aplica essa passagem a si
mesmo.

dregoso... o sol saiu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinham
raiz.” (Mt 13, 5-6) Onde
estão as nossas raízes
como cristãos saletinos?
A superficialidade do
nosso conhecimento bíblico faz, da Palavra de
Deus, pouca raiz em nossas vidas? Dessa forma,
o Cristo poderia dizer o
mesmo que disse a Pedro: “Você é uma
pedra de tropeço para mim... “para minha
Igreja... para meu povo, porque não aprofundou tuas raízes na minha Palavra”.

Cristo é, realmente, a pedra angular que
nos liga ao Pai e ao Espírito Santo. Nele,
toda a Escritura se manifesta, colocando-o como o centro da história e da nossa atenção. Todo o Antigo Testamento
tem, como perspectiva, o anúncio messiânico de Cristo revelado no Novo
Testamento. Em várias situações deparamos com Jesus relacionando suas atividades com pedras, como a parábola
da semente, a ressurreição do amigo
Lázaro e sua própria ressurreição.

Lázaro jazia há quatro dias no túmulo
“em uma gruta, fechada com uma pedra”. Uma grande pedra no caminho
das irmãs Marta e Maria e do grande
amigo Jesus. Além da grande pedra
sepulcral “o morto tinha os braços e as
pernas amarradas com panos e o rosto
coberto com um sudário.” E Jesus, após
chamar Lázaro para fora, disse: “desamarrem e deixem que ele ande.” Ora, o
texto quer nos dizer que Jesus ao nos libertar das nossas amarras ele nos torna
livres e capazes de dar até o fim o testemunho da própria fé.

“Outras sementes caíram em terreno pe-

Uma Bela Senhora
aparece envolta em
grande luz que irradiava do crucifico
que trazia em seu
peito. Uma pedra
servia de assento
a Bela Senhora em
La Salette para que
chorasse a impossibilidade em suster
o braço do Filho
diante do pecado do mundo. Qual tem
sido nossa atitude, como Leigo e Leiga
Saletinos, na aplicabilidade do Carisma
da Reconciliação? Atiro pedras ou sou
instrumento de justiça?
A grande pedra retirada do túmulo
quer dizer para nós, que o Mistério da
Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor
Jesus nos deixou a possibilidade de
crer que a morte não é um fim. Jesus se
apresenta como a ressurreição e a vida,
mostrando que a morte é apenas uma
necessidade física. Para a fé cristã a vida
não é interrompida com a morte, mas
caminha para a sua plenitude.
Texto elaborado por: Bosco e Venina; Mauro e
Ivoni, e Pe. Valdésio de Sousa, MS.
Compilado por: Jorge Marquesi

PRINCÍPIOS DE VIDA E DE ESPIRITUALIDADE DOS LEIGOS SALETINOS

26

P

Viva a Gratuidade

recisamos caminhar, servir, amar sem depender de reconhecimento, de elogios
ou de aplausos.

Para sermos felizes, é importante que aprendamos a viver independentemente das
reações positivas ou negativas das pessoas.
A vida é dom gratuito de Deus e deve ser colocada a serviço, com generosidade.

Santana tel. 11. 2973-6044
Rua Voluntários da Pátria, 2201
Shopping Metro Tucuruvi tel. 3198-6450
R. Dr. Antonio Maria de Laet, 566 - piso 2 - loja 25

Tremembé tel. 11. 2204-4077
Rua Ma. Amália Lopes de Azevedo, 271
Shopping Parque Santana tel. 11. 2208-8730
Rua Cons. Moreira de Narros, 2780 - Lj 1042
Solução para seus olhos desde 1966
www.oticavoluntarios.com.br
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